
MÉDICAS

Número de 
mulheres na 
Famerp cresce 
mais de 3.000% 

11 VOTOS CONTRA

Projeto 
que altera 
composição de 
CPI é rejeitado

Em Rio Preto, a Famerp  
tem registrado alta na in-
clusão das mulheres na área 
da saúde. Em 53 turmas, a 
instituição já formou mais 
de 2 mil profissionais. Na 
turma de medicina de 1975, 
por exemplo, eram 69 alu-
nos, sendo apenas 13 mu-
lheres. Em 2021, a Famerp 
registrou 687 matrículas 
nos cursos de medicina e 
enfermagem, sendo 417 
mulheres. CIDADES  Pág.4

Por 11 votos contrários 
e 4 favoráveis a Câmara 
Municipal rejeitou projeto 
de resolução de autoria 
do vereador Renato Pupo 
(PSDB) que tentava dar 
nova redação ao regimento 
interno para regulamentar 
a composição dos integran-
tes das Comissões Especiais 
de Inquérito (CEI’s), popu-
larmente conhecidas como 
CPI.
POLÍTICA  Pág.3
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DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

O lutador de MMA Rafael Bar-
bosa, o Rafael “Coxinha”, postou 
um vídeo nas redes sociais in-
formando que foi diagnosticado 
com aneurisma cerebral que de-
verá afastá-lo do esporte por um 
tempo. ESPORTES Pág.6

ANEURISMA
AFASTA LUTADOR
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A Secretaria de Saúde de Rio Preto, em parceria com a Secretaria de Educação, aplicará 
doses contra a Covid-19 nas escolas municipais. A ação começa hoje (9) e tem o objetivo de 
atender os alunos de 5 a 11 anos. Nesta quarta-feira (9), as escolas Profª Regina Mallouk 
e José Froes Filho terão vacinação das 7h30 às 14h. Na escola Rita Mendes Mambreu a 
imunização será das 7h às 8h30 e depois das 11h30 às 13h30. CIDADES Pág.4

RIO PRETO VISITA SUZANO HOJE

PAULISTA SÉRIE A3

O Rio Preto visita o Suzano nesta quarta-feira (9) tentando encerrar a sequência de 
quatro jogos sem vitória na Série A3 do Campeonato Paulista. A sequência negativa 
fez com que o Jacaré saísse do G8. Atualmente a equipe está na 9ª posição com 12 
pontos, um a menos que o Bandeirante de Birigui. O jogo está marcado para as 15h 
e o Jacaré precisa da vitória. ESPORTES Pág.6

Divulgação/PRF

RIO PRETO

Saúde começa  
vacinação de 
crianças em 
escolas 
municipais

MIRASSOL

Cinema para 
caminhoneiros 
em posto de 
combustível

O  Cine Caminhoneiro levará 
a magia da sétima arte para 
motoristas profissionais em 
Mirassol, no Posto Cocenzo, 
com exibições amanhã e de-
pois.  CIDADES  Pág.4

APREENSÃO RECORDE

Carga de cocaína de R$ 18 mi 

Uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) dos estados de 
Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar, 
resultou na apreensão de uma carga de pasta base de cocaína avaliada em mais de 
R$ 18 milhões. A apreensão ocorreu na BR-153 próximo a Rio Preto CIDADES Pág.5

NA CÂMARA UNÂNIME

Conselho da 
Diversidade é 
novamente
rejeitado

Moção de 
repúdio a 
Mamãe Falei 
é aprovada

Em nova votação a Câmara 
de Rio Preto rejeitou proje-
to de lei que cria na cidade 
o Conselho Municipal dos 
Direitos de Diversidade 
Sexual e de Gênero. A pro-
posta foi apresentada pelo 
vereador licenciado João 
Paulo Rillo (Psol), mas foi 
novamente à votação na 
sessão desta terça-feira, 8, 
subscrito pela vereadora 
Jéssica Oliveria (Psol) que 
ocupa a cadeira de Rillo no 
período de licença do par-
lamentar. POLÍTICA  Pág.3

AÉREO

Edinho recebe 
representantes 
da concessão 
do aeroporto
Representantes da conces-
sionária Aeroportos Paulis-
tas (ASP), que vai assumir 
a gestão do aeroporto de 
Rio Preto, estiveram nesta 
terça-feira, 8, no gabinete 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB). Atualmente, a ad-
ministração do local está 
em transição e a previsão é 
que a ASP tenha o controle 
total do aeroporto até o fim 
deste mês.
POLÍTICA Pág.3

POLÍTICA Pág.3

Muller Merlotto Silva

Divulgação Divulgação
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Enquanto o ser huma-
no vive sob o espesso véu 
da ignorância espiritual, a 
matéria pode encarnar o 
papel de vilã e nos falar de 
guerra, destruição, perver-
são, doença... Nada mais 
contemporâneo, basta que 
se vejam as manchetes de 
jornal. Contudo, à medida 
que as criaturas se aproxi-
marem do seu Criador pelo 
exercício da Fraternidade 
Ecumênica entre elas, por-
que “Deus é Amor” (Primei-
ra Epístola de João, 4:8), e 
isto é Religião no sentido 
mais exalçado, as mentes 
tornar-se-ão mais aptas a 
entender a natureza espi-
ritual da própria matéria, 
elevando-a conscientemente 
à condição de instrumento 
evolutivo do Espírito, para 
que ela, então, nos fale de 
Vida, Amor, Criação, Fra-
ternidade, Espiritualidade, 
primacialmente Ecumênica.

Quem vive procurando 
satisfações materiais ape-
nas, quem fica pulando de 
galho em galho, feito maca-
co, acaba levando chumbo, 
como repete o meu velho 
Irmão Achilles de Andrade 
de Souza (1913-1991), valente 
Legionário da Boa Vontade 
de Deus. Isto é, tal pessoa 
nunca se sentirá feliz em sua 
inteireza; sempre lhe faltará 
alguma coisa: aquilo que lhe 
suplica o Espírito Eterno. (...) 
Enquanto ele for menoscaba-
do, a violência crescerá. (...) 
É preciso aliar à Instrução a 
Educação e mais: a Reeduca-
ção que visa, antes de tudo, 
ao Espírito, como esclarecia o 
saudoso criador da LBV, Al-
ziro Zarur (1914-1979).

A Lei 7713/1988, em seu 
artigo 6°, garante a isenção de 
Imposto de Renda para porta-
dores de doenças graves, esta 
isenção se dá exclusivamente 
sobre rendimentos de aposen-
tadoria, pensão ou proventos 
de militares na reserva.

     Muito importante des-
tacar que a origem dos pro-
ventos não se restringe à 
Previdência Pública. A regra 
tem validade também para 
valores de complementação 
de aposentadoria, reforma ou 
pensão, recebidos de Previ-
dência Complementar, fundos 
de aposentadoria programada 
individual (FAPI) e programa 
gerador de benefício livre 
(PGBL); da mesma forma, 
sobre rendimentos de pensão 
obtidos por acordo ou decisão 
judicial e escritura pública, 
inclusive alimentos provisio-
nais, recebidos por portadores 
de doenças graves. Também 
são isentos os proventos de 
aposentadoria ou reforma, 
que foram motivadas por 
acidente de trabalho e os re-
cebidos pelos portadores de 
moléstia profissional.

     Oficialmente as doenças 
que isentam seus portadores 
do compromisso do recolhi-
mento do Imposto de Renda 
são: AIDS (síndrome da defici-
ência imunológica adquirida), 
Cardiopatia Grave, Ceguei-
ra (inclusive monocular), 
Contaminação por Radiação, 
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Guerras são destrutivas, 
guerras podem matar os com-
batentes por meio da ação des-
proporcional dos armamentos 
frente à fragilidade de um corpo 
humano. Todas estas observa-
ções parecem lógicas e óbvias. 
Mas o que muitas vezes pode 
passar sem grande repercussão 
é uma dura realidade: as guer-
ras afetam a saúde das mulheres 
e das crianças. Alguns podem 
de imediato já estar pensando: 
claro que as guerras afetam a 
saúde das mulheres e das crian-
ças, pois uma explosão de uma 
bomba ou o efeito catastrófico 
de um míssil podem destruir 
uma casa e matar as mães, avós, 
filhos e netos.

Mas seria este o ponto de vis-
ta a ser debatido? Não, a ideia a 
ser expressa nesta análise é que 
as guerras causam diversos efei-
tos indiretos na vida das mulhe-
res e crianças, comprometendo 
principalmente a saúde delas. 

Rússia e Ucrânia estão em 
plena guerra. A contabilização 
de mortos é grande, militares e 
civis. Mas volto a insistir: as mu-
lheres e as crianças da Ucrânia já 
estão sofrendo e sofrerão ainda 
mais com os efeitos indiretos 
desta guerra.

Diante de mais um Dia In-
ternacional da Mulher, este 
cenário de guerra atual no leste 
europeu levanta uma questão 
crucial: a mulher não deve ser 
exaltada somente pelos mo-
tivos corriqueiros -ser mãe, 
empresária, esposa, dona de 
casa. A mulher exerce um papel 
imensamente maior do que isto, 
principalmente quando ela é 
colocada à prova, como num 
estado de guerra. 

O poder do instinto ma-
terno é tão significativo que as 
mães separam-se de seus filhos 
para proteção destes últimos. 
Sabendo que a qualquer hora 
uma bomba pode explodir, um 
ataque frontal pode acontecer 
ou um míssil pode atingir, as 
mães preferem ficar na linha 
de frente e deixar seus filhos em 
outra condição supostamente 
mais segura.

Esta separação forçada re-
sulta num sentimento de an-
gústia e apreensão e um pen-
samento avassalador: pode ser 
que estas mulheres não vejam e 
não reencontrem mais seus fi-
lhos. Aprofundando este abismo 
de dor e sofrimento maternal, 
muitas mulheres podem estar 
grávidas, outras podem estar 
amamentando seus bebês e ou-
tras sendo pai e mãe ao mesmo 
tempo. Como fica a situação 
destas mulheres, distantes de 
seus filhos, abdicando da função 
maternal para serem anteparos 
dos projéteis e escudos huma-
nos contra bombas?

O aspecto emocional de 
muitas crianças fica destroçado, 
diante do “sumiço” das mães, os 
bebês podem enfrentar precoce-
mente a desnutrição pela falta 
do leite materno como também 
pela ausência daquela pessoa 
que participa de outra guerra 
diária e não sangrenta: traba-
lhar horas e horas para trazer 
pão para casa. 

Aqueles que planejam e exe-
cutam uma guerra são pessoas 
que impressionam pela frieza, 
maldade e egoísmo. Quando 

pensamos que estas pessoas 
respeitam minimamente li-
mites, elas podem extrapolar, 
como no caso de diversas guer-
ras pautadas por um princípio 
estarrecedor: a dizimação da 
espécie humana.

Em outras palavras, estas 
guerras visam objetivamente 
matar as mulheres, estando elas 
grávidas ou não, pelo simples 
fato de dizimar gerações de 
pessoas de uma determinada 
aldeia, região ou topografia. 

Durante a Segunda Guerra 
Mundial, nos deparamos com 
outra demonstração de ataque 
a mulheres e crianças: o fami-
gerado Holocausto. Este fato 
jamais poderá ser esquecido 
tendo em vista que mais de 1 
milhão de crianças e mais de 
2 milhões de mulheres foram 
mortas por um estado nazista 
que se autodenominava supe-
rior a tudo.

Muitos filmes e séries re-
tratam o reencontro de mães e 
filhos décadas após o término 
da Segunda Guerra, todos víti-
mas do Holocausto, quando já 
não havia mais esperanças ou 
qualquer sentimento de fami-
liaridade entre as pessoas. 

As guerras são destrutivas 
não somente pelo distancia-
mento físico entre as mulheres 
e as crianças. Mesmo que per-
maneçam juntas, estas pesso-
as enfrentarão condições de 
subsistência extremamente 
precárias. Faltam alimentos nas 
prateleiras, as lavouras não são 
poupadas, as águas são contami-
nadas por produtos tóxicos, os 
animais morrem precocemente 
e faltam medicamentos.

Além disto, a infraestrutura 
urbana torna-se completamente 
incompatível: o espaço aéreo fe-
chado, as estradas que poderiam 
dar acesso aos grandes centros 
urbanos e aos hospitais viram 
pó e qualquer tipo de suporte 
logístico torna-se inexistente. 

No caso da guerra entre Rús-
sia e Ucrânia, uma maternidade 
na Ucrânia foi alvo dos ataques! 
Vocês conseguem imaginar a 
dimensão da frieza de quem faz 
isto e a dimensão do sofrimento 
dos pais e das próprias crianças 
diante de uma bomba? Basta 
pensar nisto que já bate aquela 
sensação de raiva e ao mesmo 
de tempo de profunda emoção. 
Uma tamanha covardia!

Para os irresponsáveis au-
tores de guerras, a percepção 
acerca das consequências físicas 
e mentais para todos os envolvi-
dos, direta e indiretamente, de-
veria ser motivo de um pesadelo 
contínuo. Desnutrição, doenças 
infecciosas, doenças crônicas e 
saúde mental debilitada serão 
traços na vida dos sobreviven-
tes, especialmente as mulheres 
e as crianças. 

Uma guerra indubitavel-
mente é um convite para viven-
ciar tristezas, decepções, mor-
tes, fragmentação de famílias e 
impacto inexorável em relação a 
saúde humana. Historicamente, 
as mulheres e as crianças tor-
nam-se não somente alvos das 
armas como também dos efeitos 
indiretos da separação física, 
da infraestrutura precária, da 
doentia dizimação da espécie 
humana e das sequelas físicas e 
emocionais. 

“ ““ “
““         A legenda recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do 

Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar 
em cassação do parlamentar

Nota do Podemos sobre desfiliação do deputado

        Vou tratar e voltar ainda mais 
forte se Deus quiser. A luta agora 
não vai ser no ringue e sim aqui 
fora pela vida

        Vamos analisar nessa primei-
ra semana como será a demanda 
e depois discutiremos como pro-
ceder com as demais escolas

Rafael Barbosa, lutador de MMA Michela Barcelos, gente de imunização

Doença de Paget em estados 
avançados, Doença de Parkin-
son, Esclerose Múltipla, Es-
pondiloartrose Anquilosante, 
Fibrose Cística, Hanseníase, 
Nefropatia Grave, Hepatopa-
tia Grave, Neoplasia Maligna 
(câncer), Paralisia Irreversível 
e Incapacitante e Tuberculose 
Ativa.

      Mesmo existindo esta 
lista de doenças pré-defini-
das pela legislação, sobre as 
quais à isenção do Imposto de 
Renda é legitimada; existem 
muitas situações adversas 
que são reconhecidas na es-
fera judicial. A exemplo da 
doença do Mal de Alzheimer 
da Arritmia Cardíaca com uso 
de marca-passo e outras mais, 
nestes casos o aposentado ou 
pensionista atende os pré-re-
quisitos, só que pelo fato de 
não constarem expressamente 
na lei, é muito comum se ter 
o pedido negado na esfera 
administrativa.

     Existem situações que 
realmente não são passíveis 
de isenção, tais como: valores 
recebidos a título de alu-
guéis, atividade autônoma, 
rendimentos de salários de 
aposentados ou pensionistas 
que continuaram na ativa (be-
nefício válido somente para 
o valor da aposentadoria ou 
pensão); sendo uma grande 
perda de tempo e dinhei-
ro tentar qualquer recurso, 
questionamento judicial ou 

administrativo.
     Uma vez diagnosticado 

com as doenças passíveis de 
isenção do Imposto de Renda, 
o aposentado, pensionista ou 
reformado, deverá obter um 
Laudo Médico da Rede Pú-
blica SUS – Sistema Único de 
Saúde, no qual deverá constar 
todo o histórico do paciente: 
nome da doença e código 
(CID), sintomas, tratamen-
tos, cirurgias, medicamentos 
utilizados no controle; muito 
importante se faz juntar ao 
Laudo Médico exames com-
plementares e de imagem. 
Sendo a próxima etapa, reque-
rer a isenção do Imposto de 
Renda junto a fonte pagadora 
do seu benefício.

      Com o deferimento do 
pedido junto a fonte pagadora, 
o beneficiário deve analisar a 
data em que constou o início 
da doença (retroativos a cinco 
anos), podendo requerer res-
tituição ou compensação do 
Imposto de Renda indevido ou 
pago a maior, junto a Receita 
Federal do Brasil – RFB, nas 
formas e legislação previstas 
junto a este órgão.   

     Saber sobre a Isenção 
do Imposto de Renda e sobre 
outros benefícios garantidos 
pela legislação é extrema-
mente importante para que 
os cidadãos estejam cientes 
de seus direitos e consigam 
requisita-los aos órgãos com-
petentes. 
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Política Dia da Mulher
O prefeito de Rio Preto participou de 
um café da manhã em comemoração 
do Dia Internacional da Mulher.

De olho no Leão
Receita recebe 130 mil declarações 
do Imposto de Renda em todo país no 
primeiro dia, ontem

D
iv

ul
ga

çã
o

Moçãod e repúdio a Arthur do Val na Câmara de Rio Preto
Em nova votação a Câmara 

de Rio Preto rejeitou projeto de 
lei que cria na cidade o Conse-
lho Municipal dos Direitos de 
Diversidade Sexual e de Gêne-
ro. A proposta foi apresentada 
pelo vereador licenciado João 
Paulo Rillo (Psol), mas foi no-
vamente à votação na sessão 
desta terça-feira, 8, subscrito 

Criação de Conselho da Diversidade 
Sexual é novamente rejeitada

CÂMARA DE RIO PRETO

Rillo apresentou o pro-
jeto em agosto de 2021, 
depois que a Câmara 
rejeitou proposta

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

pela vereadora Jéssica Oliveria 
(Psol) que ocupa a cadeira de 
Rillo no período de licença do 
parlamentar. 

Rillo apresentou o projeto 
em agosto de 2021, depois que a 
Câmara rejeitou, em março da-
quele ano, proposta do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) para 
criação do mesmo conselho. Ao 

todo 12 vereadores foram con-
tra o projeto. Somente o autor 
Rillo e o vereador Renato Pupo 
(PSDB) foram favoráveis. 

A Comissão de Justiça e Re-
dação da Casa considerou o pro-
jeto ilegal, mas os vereadores 
votaram parecer independente 
que considerou legal a criação 
do Conselho. A maioria do ple-

nário rejeitou parecer favorável 
da Comissão de Diversidade da 
OAB que entendia que a Câma-
ra poderia criar o Conselho, por 
conta do resultado da votação o 
projeto foi arquivado. 

Consta na proposta que o 
objetivo era criar o órgão cole-
giado “de caráter permanente, 
apartidário”.

ASSISTÊNCIA

Representantes de empresa que vai gerir 
aeroporto se reúnem com Edinho

Representantes da conces-
sionária Aeroportos Paulistas 
(ASP), que vai assumir a ges-
tão do aeroporto de Rio Preto, 
estiveram nesta terça-feira, 8, 
no gabinete do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). Atualmente, a 
administração do local está em 
transição e a previsão é que a 
ASP tenha o controle total do 
aeroporto até o fim deste mês. 
 

VAI PROMULGAR

Vereadores derrubam 
dois vetos do prefeito 
Edinho a projetos de lei

Os vereadores de Rio Preto 
rejeitaram na sessão da manhã 
desta terça-feira, 8, dois vetos 
do prefeito Edinho Araújo. 
O primeiro veto derrubado é 
relacionado a projeto de lei do 
vereador Anderson Branco (PL). 
A proposta obriga a prefeitura 
realizar sinalização vertical e 
horizontal de toda a fiscalização 
eletrônica de velocidade nas vias 
do município (lombada eletrô-
nica, radar móvel ou fixo). 

O segundo veto de Edinho 
estava relacionado ao projeto 
lei de Renato Pupo (PSDB). 
A proposta do vereador per-
mite que seja ampliada – até 
triplicada - a multa aplica-

Edinho declarou que a admi-
nistração está à disposição, 
caso a empresa precise de 
apoio do poder público munici-
pal. Estiveram presentes o CEO 
da concessionária Dario Rais 
Lopes, Samuel Prado, da dire-
toria da empresa e João Paulo 
Neves, coordenador da AES. 

O consórcio, composto pe-
las empresas Socicam e Dix 
Empreendimentos, arrematou 
o Bloco Noroeste de aeroportos 
com proposta de R$ 7,6 mi-
lhões em julho de 2021. 

Em fevereiro deste ano, 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) assinou a au-

torização para o contrato de 
concessão. 

Estão previstos investi-
mentos de ao menos R$ 40 
milhões para a modernização 
do aeroporto de Rio Preto, in-
clusive para que o local receba 
aviões com a possibilidade até 
de futuros voos internacionais. 

da aos envolvidos em festas 
clandestinas que promovam 
aglomeração nos períodos de 
emergência de saúde pública. 

O projeto entrou em votação subscrito pela vereadora Jéssica Oliveria (Psol) que ocupa a cadeira de Rillo no 
período de licença do parlamentar

Edinho declarou que a administração está à disposição, caso a empresa precise de apoio do poder público

INVESTIMENTOS

R$ 40 MI
SÃO PREVISTOS para 
obras de ampliação 
e modernização do 
aeroporto de Rio Preto 
nos próximos anos

A Comissão de 
Justiça e Redação 
considerou o pro-
jeto ilegal, mas 
vereadores vota-
ram parecer inde-
pendente

CONTINUA COMO ESTÁ

Projeto que altera composição de CPI é rejeitado

Por 11 votos contrários e 4 
favoráveis a Câmara Municipal 
rejeitou projeto de resolução 
de autoria do vereador Renato 
Pupo (PSDB) que tentava dar 
nova redação ao regimento 
interno para regulamentar a 
composição dos integrantes 
das Comissões Especiais de In-
quérito (CEI’s), popularmente 
conhecidas como CPI. 

As comissões em questão 
realizam investigações de fatos 
determinados e tem poder de 
convocação de pessoas, secretá-
rio municipais e, em último caso, 
até mesmo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). 

O projeto foi analisado quanto 

o mérito, ou seja, em segunda 
discussão. Pupo deseja que fosse 
alterada “a redação da Resolução 
nº 712/90 revogando o 3º do 

mesmo Artigo, passando o 2º a 
vigorar com a seguinte redação: 
Só poderá participar da Comissão 
Especial de Inquérito o Vereador 

que tiver subscrito o Requerimen-
to antes de ser protocolado”. 

Atualmente quando um ve-
reador apresenta requerimento 
para criação de uma CPI, caso 
seja aprovada, até mesmo os 
vereadores que não assinaram o 
documento para ir à votação po-
dem participar como membros.

Isso em tese pode atrapalhar 
o andamento das investigações, 
já que em muitas situações ve-
readores da base de apoio ao 
prefeito participam das investi-
gações sem interesse algum em 
contribuir com a apuração e res-
ponsabilizar eventuais culpados 
da administração pública. 

Pupo afirmou nesta terça-
-feira, 8, durante votação, que 
o objetivo é dar imparcialidade 
nas CPI’s.

Raphael FERRARI 

Câmara rejeitou projeto de resolução do vereador Renato Pupo

Por unanimidade a Câmara 
de Rio Preto aprovou moção de 
repúdio contra o deputado esta-
dual Arthur do Val (Podemos), 
o Mamãe Falei, após declara-
ções consideradas machistas 
e sexistas. 

A moção foi apresentada 
pelo vereador Paulo Pauléra 
(PP) após áudio do deputado 
ter vazado na última semana. 
Nele Arthur, em viagem à Ucrâ-
nia, afirmou que as mulheres 
do país são “fáceis porque são 
pobres”. 

Durante a votação Pau-
léra afirmou que o episódio é 
lamentável. “Uma coisa que 
já está mundialmente repu-
diada. Essa baixaria contra as 
mulheres, especialmente as da 
Ucrânia. Que seja encaminhada 
a Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo”, disse o 
autor. 

Contra a cassação 
Arthur do Val informou 

nesta segunda-feira, 7, que 
não faz “questão de forçar o 
partido a me aceitar, se ele não 
me quiser, eu saio”. O partido 
anunciou a abertura de um 
processo para expulsá-lo. O 
deputado também disse que 
irá se afastar do Movimento 
Brasil Livre (MBL), que ajudou 
a criar. 

Doze representações foram 

MAMÃE FALEI DEMAIS

Moção de repúdio a 
deputado é aprovada

protocoladas contra o deputado 
desde sexta-feira, 4, a maioria 
pedindo a perda do mandato. 
Do total, nove são individuais, 
ou seja, elaboradas por um 
único deputado, e três são subs-
critas por grupos de deputados. 
Arthur do Val informou que 
também não viu as represen-
tações, mas não concorda com 
os pedidos de cassação. 

“Também não vi as repre-
sentações, agora quem pede 
cassação, é claro que os áudios 
são nojentos, horrorosos, hor-
ríveis, agora pedir cassação por 
causa disso? O mandato todo 
ser jogado no lixo por causa 
de uma fala vazada em grupo 
de futebol, então, primeiro 
que abre um precedente muito 
perigoso abrir cassação por 
áudio vazado, o mais grave 
assim, qual recado a gente vai 
passar?”, afirmou Do Val. 

O deputado informou ainda 
que acha desproporcional a 
cassação e que falou “asneiras, 
bobagens, coisas horrorosas”, 
mas não encostou em ninguém 
e comparou o caso com o do 
deputado estadual Fernando 
Cury (Cidadania-SP), que em 
dezembro de 2020, um vídeo 
gravado por câmera da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
(Alesp) mostrou o deputado 
passando a mão no seio de Isa 
Penna durante sessão extraor-
dinária para votar o orçamento 
do estado. A deputada registrou 
boletim de ocorrência contra 
o deputado por importunação 
sexual. 

Desfiliação
Ontemo Podemos acatou 

o pedido de desfiliação do 
deputado. “A legenda recebe e 
acata desfiliação do deputado 
estadual Arthur do Val (SP), 
diante da abertura do processo 
disciplinar”, 

A moção foi apre-
sentada após áudio 
ter vazado  onde 
afirmou que as mu-
lheres ucranianas 
são “fáceis porque 
são pobres”

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES SP decide sobre máscara
O Governo de São Paulo vai definir hoje 
se o uso de máscara continuará ou não 
sendo obrigatório em espaços abertos.

Queda na produção
A produção de veículos em território 
nacional teve queda de 15,8% no mês 
de fevereiro, segundo a Anfavea

Depois de passar por São 
Carlos, Araraquara, Matão e Be-
bedouro, o Cine Caminhoneiro 
levará a magia da sétima arte 
para motoristas profissionais 
em Mirassol, no Posto Cocenzo, 
que fica localizado no km 446 - 
norte da rodovia Washington 
Luís (SP-310). 

O projeto patrocinado pela 
AB Triângulo do Sol, via Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura, e 
realizado pela Magma Cultura, 
ficará no local nos dias 10 a 11 de 

POSTO CONCENZO

Cine Caminhoneiro 
estará em Mirassol 

TELONA

Cinema solar chega a José Bonifácio 
para exibição gratuita na praça

março, com sessões de cinema 
gratuitas, dentro de uma carre-
ta equipada com telão, sistema 
de som, iluminação especial, 
climatização e 32 poltronas. 
No momento, a carreta cinema 
trabalha com sua capacidade 
reduzida pela metade, interca-
lando a ocupação dos assentos. 

Para participar das ses-
sões, os caminhoneiros pre-
cisam passar pela aferição 
da temperatura corporal, hi-
gienizar as mãos com o ál-
cool gel disponível e utilizar 
máscaras de proteção facial. 

O projeto Cinesolar chega em 
José Bonifácio nesta quarta-
-feira (9), onde exibirá a partir 
das 18h, na Praça Sebastião 
Pereira Lima, curtas-metra-
gens brasileiros e o longa “Mo-
gli - O Menino Lobo”. A entra-
da é gratuita. 
Lançado em 2013, o Cinesolar 
é o primeiro cinema itinerante 
do Brasil movido a energia lim-
pa e renovável. Funciona den-
tro de uma van equipada com 
placas que utilizam um siste-
ma conversor de energia solar 
para elétrica, que também car-
rega as cadeiras para o públi-
co, sistemas de som e projeção, 
telão e uma cabine de DJ. O 
projeto promove arte e susten-
tabilidade, levando a sétima 
arte a comunidades afastadas 
e com acesso restrito à cultura. 
“As sessões de cinema são ati-
vidades artísticas com uma 
linguagem que dialoga de 
forma lúdica com os mora-
dores das comunidades, fa-
mílias e crianças, colocando 
o público em contato com os 
temas de sustentabilidade e 
energia renovável, além de 

arte e cultura”, destaca Cyn-
thia Alário, coordenadora e 
idealizadora do Cinesolar. 

Protocolos
Devido às restrições impostas 
pela pandemia de Covid-19, 
as exibições seguirão todos os 
protocolos de segurança. Será 
disponibilizado álcool em gel 
para higienização das mãos, 
haverá controle de acesso e 
distanciamento entre as cadei-

ras; além disso, o uso de más-
cara será obrigatório duran-
te todo período de exibição. 
O Cinesolar é viabilizado pela 
Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, conta com patrocínio 
da CPFL Energia por meio do 
apoio do Instituto CPFL e da 
Prefeitura Municipal de José 
Bonifácio e é realizado pela 
Brazucah Produções e Gover-
no Federal, por meio do Mi-
nistério do Turismo.

As exibições acontecerão às 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 18h e 20h

Cinema solar chega a José Bonifácio

Um levantamento realiza-
do pelo Ministério da Saúde 
revelou que as mulheres serão 
maioria entre os médicos em 
2030. Segundo os dados, o 
número deve saltar de 487.275 
profissionais do sexo feminino 
em 2020 para 817.570 em 
2030. 

Em Rio Preto, a Famerp 
tem acompanhado esse cresci-
mento de inclusão das mulhe-
res na área da saúde. Em 53 
turmas, a instituição já formou 
mais de 2 mil profissionais do 
sexo feminino. Na turma de 
medicina de 1975, por exem-
plo, eram 69 alunos, sendo 
apenas 13 mulheres (18,8% dos 
estudantes). Com a inclusão 
da turma de enfermagem na 
instituição em 1995, o número 
de matrículas de mulheres vem 
aumentando. 

Número de mulheres na Famerp 
cresceu mais de 3.000% em 46 anos

Em 2021, a Famerp regis-
trou 687 matrículas nos cursos 
de medicina e enfermagem, 
sendo 417 mulheres (60,6% dos 
estudantes). O número repre-
senta um aumento de 3.107% 
desde 1975. Victoria Gabrielle 
Correia da Silva Santos, 20 
anos, é uma das estudantes 
matriculadas na Famerp no 3º 
ano de medicina. Ela veio de 
Colômbia, uma cidade à quase 

150 km de Rio Preto. 
“Eu só queria uma profissão 

que eu pudesse ajudar o próxi-
mo e fazer diferença. No ensino 
médio fui em vários workshops, 
até de engenharia pois sempre 
fui uma pessoa mais de exata 
do que de biológicas, só que no 
final no workshop da Famerp 
me deu vontade de fazer isso, 
poder mudar a vida das pessoas 
e fazer com que a saúde em si 

se torne mais acessível para as 
pessoas vulneráveis”, afirmou 
Victoria sobre a escolha da 
profissão. 

Ela ainda afirmou que sem-
pre teve o apoio de amigos e 
familiares para atuar na área 
médica que deseja se especia-
lizar em oncologia. “Quando eu 
entrei eu tinha muita vontade 
de fazer oncologia para mexer 
com câncer e ter contato com 

Em 2021, a Famerp re-
gistrou 687 matrículas 
nos cursos de medicina 
e enfermagem, sendo 
417 mulheres

Victoria Gabrielle, 20 anos, é uma das estudantes matriculadas na Famerp no 3º ano de medicina

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Zé Neto e 
Cristiano 
retornam 
aos palcos

A dupla Zé Neto e 
Cristiano volta à capital 
paulista para uma apre-
sentação no Villa Coun-
try, nesta quinta-feira, 
10. Os sertanejos pre-
pararam um show cheio 
de emoções, surpresas 
e prometem animar o 
público com os grandes 
sucessos que estão gra-
vados nos corações de 
todos como “Largado às 
Traças”, “Ela e Ela”, “No-
tificação Preferida”, “Alô 
Ambev”, entres outros 
hits. Além das faixas do 
EP “Tarja Preta” – Vol. 
1, são elas:  “Melhor Ser 
Saudade”, “Pior Dos Pio-
res” e “Waze Falou”. 

A dupla também vai 
embalar a noite com 
as canções inéditas do 
EP “Tarja Preta” – Vol. 
2, que será lançado no 
mesmo dia da apresen-
tação, às 21h, em todas 
as plataformas de áudio. 

Os ingressos já estão 
à venda

Vinícius LIMA 

Vinicius LIMA 

Da REDAÇÃO

Olímpia faz 
busca ativa 
para vacinar 
em escolas

Visando intensificar 
a imunização das crian-
ças contra a Covid-19 em 
Olímpia, uma ação con-
junta entre as secretarias 
de Saúde e Educação está 
percorrendo as escolas 
municipais para promo-
ver a busca ativa de alunos 
que ainda não se vacina-
ram ou já estão no pra-
zo de receber a segunda 
dose. 

A mobilização, que 
teve início com as EMEB 
Dona Luiza Seno de Oli-
veira e Professor Reinaldo 
Zanin, já imunizou 131 
crianças no total e segue 
conforme o cronograma 
definido pelos setores 
responsáveis. 

O agendamento está 
sendo realizado pela equi-
pe de imunização

Para a vacinação, as es-
colas comunicam os pais 
previamente e enviam 
o Termo de Autorização 
para que seja assinado, 
permitindo a imunização 
das crianças.

Vinicius LIMA 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, em parceria com a 
Secretaria de Educação, apli-
cará doses contra a Covid-19 
nas escolas municipais. A ação 
começa a partir dessa quar-
ta-feira (9) e tem o objetivo 
de atender os alunos de 5 a 

11 anos. 
Nesta quarta-feira (9), as 

escolas Profª Regina Mallouk 
e José Froes Filho no Núcleo 
Santa Clara terão vacinação 
das 7h30 às 14h. Na escola Rita 
Mendes Mambreu no Núcleo 
Santa Catarina a imunização 
será das 7h às 8h30 e depois 
das 11h30 às 13h30. 

Na quinta-feira (10), as 
escolas Dunalva do Amaral Fa-

rath e Flávio Fasanelli Rodri-
gues no Núcleo Vila Azul vão 
vacinar das 7h às 9h e depois 
das 11h30 às 13h30. A escola 
Profª Camen Nelita Anselmo 
Vettorazzo no Núcleo Alvorada 
também vacina a partir das 
11h30. 

Na sexta-feira (11) a imu-
nização ocorre na escola Ieda 
de Seixas Souza no Núcleo 
Santa Catarina das 7h às 8h30 

e das 11h30 às 13h30. Por fim 
a escola Jandira Caetano Ri-
beiro do Núcleo Alvorada terá 
vacinação das 7h30 às 11h30. 

Atualmente Rio Preto conta 
com 23.296 crianças imuni-
zadas com a primeira dose 
(66,6% de cobertura) e 6.254 
com a segunda dose (17,8%). 
“Inicialmente escolhemos es-
ses quatro núcleos com 8 es-
colas que são mais afastadas 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto começa vacinar crianças nas
escolas municipais a partir de hoje

da cidade, perto de chácaras. O 
objetivo é aumentar o número 
de crianças vacinadas com 
primeira e segunda dose. Hoje 
mais de 9 mil crianças não 
voltaram para tomar a segunda 
dose em Rio Preto”, afirmou a 
gerente de imunização Michela 
Barcelos. 

A vacinação será feita em 
horário pré-determinado pela 
Educação, sendo que os alunos 

devem estar acompanhados de 
um responsável e com os docu-
mentos da criança em mãos. 
Em pesquisa realizada com 
os pais dos alunos, 87,1% dos 
pais tem a intenção de vacinar 
os filhos, porém a vacinação 
nas escolas se mostrou divisa, 
com 50,1% afirmando que 
não gostariam que os filhos 
fossem vacinados no ambiente 
escolar e 49,9% aprovando. 

essas pessoas, pois é uma si-
tuação muito difícil e quando 
você recebe a notícia geral-
mente não há um prognóstico 
muito bom. Então eu queria 
acompanhar isso e minimizar a 
dor dessas pessoas”, comentou 
Victoria. 

A Famerp ainda conta com 
o curso de psicologia, que em 
sua primeira turma teve 12 mu-
lheres dentre os 17 alunos, mais 
de 70% do total. As mulheres 
só foram inseridas na área 
médica na Segunda Guerra 
Mundial, Porém, as condições 
de trabalho da época eram pre-
cárias. Já durante a Revolução 
Industrial, movimentos sociais 
e políticos impulsionaram as 
mulheres para as universida-
des públicas. 

“A participação das pro-
fissionais na área da saúde 
é uma mudança, em teoria, 
recente e que se deve à as-
censão da mulher ao ensino 
superior, à vida acadêmica. A 
formação dessas profissionais 
começa na sala de aula, nas 
faculdades. Somos a porta de 
entrada dessas mulheres no 
mercado de trabalho”, afirmou 
o diretor Geral da institui-
ção Francisco de Assis Cury. 

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação

Divulgação



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 09 de março de 2022 CIDADES

Divulgação/PRF

Uma operação integrada 
entre a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) dos estados de 
Mato Grosso, Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo, em con-
junto com as polícias militares 
goiana e paulista, resultou na 
apreensão de uma carga de 
pasta base de cocaína avaliada 
em mais de R$ 18 milhões. A 
apreensão ocorreu no km 35 
da BR-153, em Onda Verde, 
próximo a São José do Rio 
Preto. 

Após o compartilhamento 
de informações entre as di-
versas Forças de Segurança, 
uma Equipe da PRF rio-pre-
tense localizou e abordou a 
carreta, por volta das 18h30, 
na rodovia. 

O caminhão era conduzido 
por um homem de 47 anos, 
tendo como passageiro o filho 

Carga de cocaína avaliada em 
R$ 18 mi é apreendida na BR

TRÁFICO

dele, de 20 anos. 
Durante a abordagem, os 

homens apresentaram infor-
mações contraditórias, que 
levaram a uma fiscalização 
mais aprofundada no veículo, 
quando foi encontrado um 
compartimento no assoalho 
do semirreboque, contendo 
159,5 quilos de pasta base de 
cocaína, distribuídos em 153 
tabletes. 

O condutor disse que 
receberia R$ 30 mil para 
levar  a  droga  de  Caco-
al/RO até Campinas/SP. 
A ocorrência foi apresentada 
na Delegacia da Polícia Fe-
deral de Rio Preto. Pai e filho 
foram presos em flagrante por 
tráfico interestadual de drogas. 

Incineração
Na tarde desta segunda-

-feira, 7, a DISE da DEIC de 
Rio Preto realizou a destrui-
ção de cerca de 1300 quilos 
de entorpecentes. As drogas 
são resultados de apreensões 
ocorridas na cidade e região. 
Todo o material foi escoltado 
por policiais civis da DEIC e de 
delegacias de cidades da região 
até uma indústria, onde foi quei-
mado em um grande forno que 
alimenta a caldeira industrial. 

O caminhão era condu-
zido por um homem de 
47 anos, tendo como 
passageiro o filho dele, 
de 20 anos

PRF e PM apreendem carga de cocaína avaliada em R$ 18 milhões na BR-153 

Motociclista 
bate em 
poste de 
rua e morre

Um motociclista, de 
38 anos, morreu na noite 
desta segunda-feira, 7, 
após perder o controle 
do veículo e bater em 
um poste de energia, na 
rua Brasilina Tomás de 
Aquino, no bairro São 
Francisco, em Rio Preto. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, tes-
temunhas informaram 
à Polícia Militar que no 
momento do acidente não 
havia nenhum outro veí-
culo transitando na via. 

Foram feitas tentati-
vas de reanimação da ví-
tima, mas o óbito acabou 
sendo confirmado no lo-
cal pela equipe de resgate. 

5º DP
As causas da morte 

de Elcio Pereira da Silva 
serão investigadas pelo 
5º DP rio-pretense. Seu 
enterro está previsto para 
as 17 horas de hoje, no 
Cemitério Jardim da Paz. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

Paciente de 
clínica morre 
atropelada 
na SP-310

Uma mulher, de 27 
anos, morreu atropelada, 
no quilômetro 431 da ro-
dovia Washington Luís 
(SP-310), na tarde desta 
segunda-feira, 7. 

O condutor do automó-
vel Renault Sandero, de 
cor branca, disse à polícia 
que trafegava no sentido 
Cedral/Rio Preto quando 
a vítima saiu do cantei-
ro central e atravessou a 
pista. Ele alegou que não 
conseguiu frear o veículo 
a tempo, acabando por 
atropelá-la. 

O motorista chamou 
o Resgate do GRAU e a 
Polícia Militar. A jovem 
estava sem documentos e 
apareceu uma testemunha 
afirmando que ela frequen-
tava um centro terapêutico, 
no qual ele trabalha, cuja 
internação é voluntária. 

A mulher teve morte 
instantânea. Os pms foram 
até a clínica, onde ficaram 
sabendo que a vítima tinha 
saído às 11 horas e que era 
usuária de crack. 

Da REPORTAGEM 

Trio é preso por assaltos em série
Três homens foram presos 

em flagrante, por policiais 
militares de Rio Preto, na ma-
drugada desta segunda-feira, 
7, após cometerem três roubos 
seguidos. O carro usado nos 
crimes, um VW Gol, de cor 
vermelha, ajudou a guarnição 
a chegar até os bandidos. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o primeiro assalto 
aconteceu às 21 horas do do-

mingo, na avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira. O se-
gundo, às 22h40, na rua Pedro 
Amaral; e o terceiro, às 23h30, 
na avenida Alberto Andaló. 

Roubados
Foram roubados celulares, 

folhas de cheques e objetos 
pessoais. A placa do automó-
vel ocupado pelos marginais 
foi anotada pelas vítimas do 

segundo assalto e informada 
à PM, que passou a patrulhar 
a região. 

Veículo
Por volta das 2h40 de on-

tem, uma viatura viu o veículo 
estacionado na frente de uma 
residência na rua Indepen-
dência. Dois dos suspeitos, ao 
serem abordados, negaram os 
crimes. O terceiro, dono da 

casa e do Gol, confessou que 
dirigiu o carro para os cúmpli-
ces realizarem os roubos. 

Vítimas
No Plantão, o trio foi re-

conhecido pelas vítimas e 
teve a prisão em flagrante 
confirmada, sendo encami-
nhado à carceragem local. 
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

PELA PM

Trio foi preso pela Polícia Militar e levado ao Plantão

CRIMINALIDADE

Homem leva vários tiros 
em bar do Bela Vista

O 4º DP de Rio Preto in-
vestiga uma tentativa de ho-
micídio ocorrida na noite desta 
segunda-feira, 7, em um bar 
do bairro Bela Vista. A vítima, 
de 44 anos, levou vários tiros. 

Cozinha

Policiais militares aciona-
dos para a ocorrência encon-
traram o homem caído na 
cozinha do estabelecimento 
com cinco ou seis perfurações 

de arma de fogo no corpo. 
À guarnição, ele disse 

que estava no local quan-
do o acusado chegou e ati-
rou sem qualquer motivo. 

Fuga

O suspeito fugiu em uma 
picape Fiat Strada, de cor 
vermelha. A vítima foi in-
ternada no Hospital de Base 
rio-pretense. 

Colaborou – Sarah BELLINE 

Notas de falecimento
Josefa Dulciene da Silva, 

natural de Panelas-PE faleceu aos 
44 anos de idade. Deixa seus filhos 
Natha e Kesia. Será sepultada no 
dia 08/03/2022 às 16h00min, 
saindo seu féretro do velório Par-
que Jardim da Paz para o Cemité-
rio Parque Jardim da Paz.

 
Eliana Regina Ribeiro, na-

tural de São José do Rio Preto-SP 
faleceu aos 44 anos de idade. Deixa 
seus filhos Gabriel, Eliara, Lucas, 
Jean, Ester e Vitoria. Será sepulta-
da no dia 07/03/2022, saindo seu 
féretro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista.

 Regina de Souza Santos, 
natural de Ribeirão Preto-SP fale-
ceu aos 79 anos de idade. Deixa seus 

filhos Zila e Jose Luiz (falecido). 
Será sepultada no dia 08/03/2022 
às 17h00min, saindo seu féretro 
do velório São João Batista para o 
Cemitério São João Batista.

 Fernando Roberto Ro-
driguez, natural de São José do 
Rio Preto-SP faleceu aos 39 anos 
de idade. Será sepultado no dia 
08/03/2022 às 14h00min, no 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

 Adriana Daher Nassif, na-
tural de São José do Rio Preto-SP 
faleceu aos 51 anos de idade. Deixa 
sua filha Rubia. Será sepultada 
no dia 09/03/2022 às 14h00min 
saindo seu féretro do velório do 
Parque Jardim da Paz para o Cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

 Elcio Pereira da Silva, 
natural de Taboão da Serra-SP 
faleceu aos 37 anos de idade. Era 
casado com Sra. Fabiana Jessica 
Jardim da Silva e deixa sua filha 
Maria Fernanda. Será sepultada no 
dia 08/03/2022, saindo seu fére-
tro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz.

 Olga Gomes da Silva, natu-
ral de Bady Bassitt-SP faleceu aos 
70 anos de idade. Era casada com 
Sr. Jomafres Fernandes da Silva e 
deixa seus filhos Fabio e Adriane 
Cristina. Será sepultado no dia 
08/03/2022 às 17h00min saindo 
seu féretro do velório Capelas Pre-
ver Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista.

 Pedro Umberto da Silva, 
natural de Cassilandia-MS faleceu 
aos 51 anos de idade. Era casado 
com Sra. Joana D’Arc Oliveira da 
Silva e deixa seus filhos Pamela Vi-
toria, Bianca Lorena e Iago Pedro. 
Será sepultado no dia 08/03/2022 
às 14h00min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista.

Nice Ferreira Salles, natural 
de São Paulo faleceu aos 82 anos de 
idade. Era casada com Sr. Wilson 
Salles e deixa seus filhos William, 
Waterson e Viviani. Será sepultada 
no dia 08/03/2022 às 19h00min, 
saindo seu féretro do velório Jar-
dim da Paz para o Cemitério Par-
que Jardim da Paz.

 Orlando Moreira de 
Abreu, natural de Itajubá-MG 
faleceu aos 72 anos de idade. Era 
viúvo de Sra. Vilma Maria de Car-
valho Abreu e deixa seus filhos Ta-
tiana e Tarek. Será sepultada no dia 
08/03/2022 às 15h00min, saindo 
seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

Nadir Barbosa de Paula 
Rodrigues, natural de Três fron-
teiras-SP faleceu aos 74 anos de 
idade. Era casada com Sr. João 
Alves Rodrigues e deixa seus filhos 
Rosimeire, Nilza, Sonia de Fatima 
e Luis Carlos. Será sepultada no dia 
08/03/2022 às 09h00min, saindo 
seu féretro do velório Municipal de 
Mirassolândia para o Cemitério 

Municipal de Mirassolândia.
 Valdemar Amaro da Silva, 

natural de Cardoso-SP faleceu aos 
72 anos de idade. Era casado com 
Sra. Angela Maria Alves da Silva e 
deixa seus filhos Marcela, Murieli 
e Miriam. Será sepultado no dia 
08/03/2022 às 17h00min, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.

Julio Carlo Montandon 
Ribeiro, natural de Araxa-Mg 
faleceu aos 50 anos de idade. Era 
divorciado e deixa seus filhos 
Isabella e Lucas. Será sepultado 
no dia 08/03/2022 às 13h00min, 
saindo seu féretro do velório São 
João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

EM AVENIDA

Peladão é flagrado em 
córrego de Rio Preto

Um homem foi flagrado 
tomando sol pelado no córrego 
do rio Preto, na avenida Phi-
ladelpho Gouveia Neto, nesta 
terça-feira, 8. 

A área é considerada de 
risco e tem acesso proibido. 
Populares acionaram a Guarda 
Civil Municipal (CGM), Cor-
po de Bombeiros e a Polícia 
Militar. 

O caso será investigado 
pela Polícia Civil e ele deve 
responder por ato obsceno.

PEDIU COMIDA

Menino é devolvido à 
família pelo Conselho

O menino, de 2 anos, que 
apareceu sozinho na Escola 
Municipal Ruy Nazareth, no 
Jaguaré, em Rio Preto, foi 
devolvido ao convívio familiar 
na noite de sexta-feira, 4, no 
bairro João Paulo 2º, na Re-
gião Norte da cidade. 

A identificação da família 
aconteceu após uma mulher 
telefonar para o Conselho 
Tutelar e informar que a mãe 
do garoto estava procurando 
por ele. 

De acordo com a diretora 
da escola, a criança tomou 
banho, teve as roupas trocas e 
foi alimentada. 

Em seguida, a Polícia Mi-
litar e o Conselho Tutelar fo-
ram acionados. O menino foi 
acolhido pelo Projeto Teia, na 
quinta-feira, 3. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o garotinho não disse 
seu nome ou dos seus pais. 
Ele não apresentava sinais de 
violência.

Colaboração leitor

Arquivo Dhoje
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Proposta milionária
O Palmeiras ainda não desistiu da contra-
tação de Pedro do Flamengo e ofereceu 
R$ 110 milhões mais dois jogadores.

Santos contrata
O Santos anunciou nesta terça-feira a 
contratação do zagueiro Maicon, que 
estava no Cruzeiro. 

O lutador de MMA Rafa-
el Barbosa, mais conhecido 
como Rafael “Coxinha”, pos-
tou um vídeo nas suas redes 
sociais nesta terça-feira (8) 
informando que foi diagnos-
ticado com aneurisma cere-
bral que deverá afastá-lo do 
esporte por um tempo. Nesta 
sexta-feira (11) ele iria dis-
putar o cinturão na categoria 
peso-pena no LFA (Legacy 
Fighting Alliance) 126, mas 
a luta foi cancelada. Se ven-
cesse, Rafael teria grandes 
chances de ser chamado para 
o UFC, maior competição de 
MMA do mundo. 

“Ontem a noite a comissão 
atlética e meu empresário me 
ligaram dizendo que eu tinha 
aneurisma cerebral, que é 
uma bolinha que se forma na 
veia do cérebro e estourando 
por conta da pressão pode 
causar vários danos à saúde. 
Então a comissão me procu-
rou, fui na médica e ela disse 
que a melhor forma é tratar. 
Eu poderia lutar, mas poderia 
também perder a minha vida. 

RIO-PRETENSE

Aneurisma afasta lutador 
de MMA dos octógonos

PSG deve jogar futebol ofensivo 
contra Real Madrid, diz Neymar

Então a melhor forma é tratar 
e depois continuar minha vida 
e meu sonho”, diz o rio-pre-
tense no vídeo. 

UFC
Rafael é fruto do Proje-

to Maquininha do Futuro, 
associação privada sem fi ns 
lucrativos que desenvolve, 
no bairro São Deocleciano.
Ele começou a treinar com 
11 anos de idade quando per-
deu o pai. Seu grande so-
nho, claro, é chegar no UFC.
“Vou tratar e voltar ainda mais 
forte se Deus quiser” afi rma.

O Paris Saint Germain deve 
jogar um futebol ofensivo na 
partida de volta das oitavas 
de fi nal da Liga dos Campeões 
contra o Real Madrid, nes-
ta quarta-feira (9), ao mes-
mo tempo em que deve estar 
atento para evitar o excesso 
de confi ança, disse o atacante 
Neymar. 
O PSG venceu a partida de ida 
em Paris por 1 a 0, mas o bra-

sileiro acredita que a equipe 
deve jogar no ataque em vez 
de tentar defender sua vanta-
gem magra em um Santiago 
Bernabéu lotado 
“Precisamos tomar a iniciati-
va desde o início e ser o agres-
sor se quisermos nos classifi -
car em Madri”, disse Neymar 
em entrevista coletiva nesta 
terça-feira (8) . “Temos nossa 
vantagem, mas em um jogo 
como este não há favoritos. 
Temos que atacá-los, jogar 
para ganhar. Temos que jogar 

melhor do que na primeira 
partida em Paris.”
Depois de desfalcar a equipe 
por quase três meses por cau-
sa de uma lesão no tornozelo, 
Neymar fi nalmente se sente 
em forma para ajudar o PSG. 
“Minha recuperação foi mais 
longa do que o esperado, mas 
agora estou bem”, disse 
O técnico do PSG, Mauricio 
Pochettino, elogiou Neymar 
pela forma como ele se prepa-
rou para a partida e acredita 
que ele pode fazer a diferença.

O PSG venceu a partida de ida em Paris por 1 a 0

Rafael, lutador de MMA

Vinicius LIMA 

Agência BRASIL

O Rio Preto visita o Suzano 
nesta quarta-feira (9) tentan-
do encerrar a sequência de 
quatro jogos sem vitória na 
Série A3 do Campeonato Pau-
lista. A sequência negativa fez 
com que o Jacaré saísse do G8. 
Atualmente a equipe está na 
9ª posição com 12 pontos, um 
a menos que o Bandeirante de 

SEM VENCER HÁ 4 JOGOS 
JACARÉ VISITA O SUZANO

PAULISTA A3

Birigui. 
O esmeraldino vem de empate 
na última rodada contra o líder 
Comercial, com um gol marca-
do aos 45 minutos do segundo 
tempo pelo jovem atacante 
Gabriel Lima, 20 anos, que fez 
o seu primeiro gol como pro-
fi ssional. 
“A sensação de estrear no pro-
fi ssional foi a realização de um 
sonho de tantas lutas e difi cul-
dades e graças a Deus fui aben-
çoado em poder ter feito meu 
primeiro gol”, declarou o joga-
dor, que disse que se inspira no 
atacante Pedro do Flamengo.
O técnico Rodrigo Fonseca 
valorizou o empate. “Enfren-
tamos a equipe líder da com-
petição, que vem muito bem e 
fez um investimento fortíssi-
mo para buscar o acesso. Ti-
vemos um início bom, depois 
o Comercial equilibrou e ter-
minou melhor. Voltamos para 
o segundo tempo, eles fi zeram 
o gol pênalti. Procuramos me-
xer, colocar fogo na equipe, 
criamos situações e fomos fe-
lizes com o gol do empate. Se 
tivéssemos mais dez minutos 
talvez poderíamos virar a par-
tida”, comentou. 
O Suzano ocupa a sexta po-
sição na tabela e vem de um 
empate contra o Olímpia na 
última rodada. “Até agora não 
tivemos um jogo fácil. É uma 
competição muito equilibra-
da, equipes fortes, querendo 
buscar a classifi cação. Mais 
um jogo que temos que pro-
curar fazer um bom resultado 
para somar o maior número de 
pontos”, afi rmou.

O esmeraldino vem de empate na última rodada 
contra o líder Comercial, com um gol marcado aos 
45 minutos do segundo tempo pelo jovem atacan-
te Gabriel Lima, 20 anos, que fez o seu primeiro gol 
como profissional

Rio Preto visita Suzano e precisa vencer após empate com Comercial na última rodada

Zagueiro indiciado 
por estupro

As investigações da Polí-
cia Civil em relação ao supos-
to caso de estupro no qual o 
zagueiro Robson Bambu do 
Corinthians é acusado foram 
concluídas. O relatório será 
encaminhado para o Minis-
tério Público para então, a 
promotoria decidir se abrirá 
denúncia ou se vai arquivar.

Dois jogos movimentam 
a Liga dos Campeões da 
Europa nesta quarta-feira 
(9). No Santiago Bernabéu 
o Real Madrid recebe o PSG 
depois dos franceses terem 
ganho o jogo de ida por 1 a 0. 
O outro jogo acontece na In-
glaterra com o Manchester 
City enfrentando o Sporting. 
O time de Guardiola venceu 
o jogo de ida por 5 a 0.

A federação de futebol 
da Rússia entrou nesta 
terça-feira (8) no Tribunal 
Arbitral do Esporte (TAS) 
contra os banimentos re-
cebidos por seus clubes e 
seleções em competições 
internacionais. 

O apelo é para que as 
equipes sejam reintegra-
das em seus respectivos 
torneios. Desde que a Rús-
sia iniciou a invasão na 
Ucrânia, o país tem sofrido 
diversas sanções no meio 
esportivo. Nas Eliminató-
rias para a Copa do Mundo, 
a FIFA já decidiu que a 
Polônia, que enfrentaria 
a Rússia, está classifi cada 
para a segunda fase. Já o 
duelo entre Escócia e Ucrâ-
nia foi adiado, ainda sem 
data defi nida. As equipes 
desportistas russas vêm 
sofrendo ~sanções desde 
que houve a invasão da 
Ucrânia.

Manchester pega 
o Sporting

Rússia apela de 
punições 

TIMÃO

CHAMPIONS

SANÇÕES

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Mirassol joga na Copa do Brasil

O Mirassol encara mais um 
jogo eliminatório nesta quar-
ta-feira (9). Dessa vez o adver-
sário é o Azuriz do Paraná pela 
2ª fase da Copa do Brasil. Na 
última semana, o Leão eliminou 
o Grêmio ao vencer por 3 a 2. 
Ao todo, o Mirassol já garantiu 
R$ 1,3 milhão em premiação e 
caso avance para a terceira eta-
pa pode embolsar mais R$ 1,9 
milhão, dinheiro considerado 
essencial para montagem do 
elenco na Série C do Campeo-

nato Brasileiro. 
O jogo será em Pato Bran-

co-PR, às 19h, e não há mais a 
vantagem do empate para ne-
nhuma das equipes. Em caso de 
igualdade no placar, a vaga será 
decidida nos pênaltis. Quem 
vencer o jogo único avança para 
a próxima fase da competição. 

Expulso contra o Grêmio, 
o meia Camilo desfalca o Mi-
rassol nesta partida. O volante 
Neto Moura, por outro lado, re-
torna ao time titular depois de 
ter fi cado de fora no jogo contra 
o São Bernardo no Paulistão 
por suspensão. O atacante Ne-

gueba, que se lesionou contra 
os gaúchos segue como dúvida 
para o técnico Ivan Baitello. 
Se não estiver à disposição, 
Fabinho deverá começar como 
o titular. 

O Azuriz eliminou o Bo-
tafogo de Ribeirão Preto na 
primeira fase da Copa do Brasil 
ao vencer por 1 a 0. A equipe 
terminou o Campeonato Para-
naense com 11 pontos em 10º 
lugar, uma posição acima da 
zona de rebaixamento. Nos últi-
mos dois jogos, a equipe venceu 
o Coritiba em casa por 1 a 0 e foi 
goleada pelo Operário por 3 a 0.

AZURIZ-PR

Vinicius LIMA 

Muller Merlotto Silva

D
ivulgação

Na degola, 
Olímpia 
encara o 
Marília

O Olímpia encara o 
Marília nesta quarta-fei-
ra (9), às 19h30, pela 11ª 
rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. 
Com apenas uma vitória 
em 10 jogos, o Galo Azul 
está na zona de rebai-
xamento com 7 pontos, 
mesma pontuação que 
o Desportivo Brasil, que 
leva vantagem no saldo 
de gols. 

Empate
No último jogo o Olím-

pia empatou em casa por 1 
a 1 contra o Suzano. “Não 
era o resultado que a gen-
te esperava. Começamos 
bem, mas tivemos a infe-
licidade de ter um atleta 
expulso. Ainda assim fi ze-
mos 1 a 0 e em uma falha 
tomamos o empate. O 
time lutou até o fi m, mas 
também fomos prejudica-
dos pela arbitragem que 
deixou de dar dois pênal-
tis a nosso favor”, afi rmou 
o técnico Vilson Taddei.

“      Enfrenta-
mos a equipe 
líder da compe-
tição, e fez um 
investimento 
fortíssimo “
Rodrigo Fonseca, 
Técnico do Jacaré

Muller Merlotto Silva

Divulgação

Divulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO Nº 11/2022 ADITIVO CONTRATUAL Nº 03/2022 QUARTO 
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2018 CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA ESCOLA – CIEE Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses do prazo de vigência e 
reajuste do valor do Contrato nº 01/2018. Vigência: 01 de março de 2022 a 01 de março de 2023. 
Data da Assinatura: 24 de fevereiro de 2022. Valor Global: R$ 13.478,28 (treze mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e vinte e oito centavos). Recursos Orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93. São José do 
Rio Preto, 08 de março de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto 
 

 
 EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022

OBJETO: Concessão de uso remunerado, para fins comerciais dos 
quiosques 01 e 05 da Praça São João.
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 02/2022, 
Processo Administrativo nº 02/2022, adjudico o objeto para a empre-
sa MARCOS ANTONIO BORASCHI 07650763811 inscrita no CNPJ 
sob nº 34.210.126/0001-02, localizada na Rua Pedro Durao Curral, 
nº41, Jardim São José, na cidade de Monte Aprazível – SP, CEP: 
15150-000, venceu o Lote n°01 (Quiosque 01-Praça São João), va-
lor mensal de 05 UFESP, ou seja R$159,85 (cento e cinquenta e 
nove reais e oitenta e cinco centavos), total de 12 meses R$1.918,20 
(hum mil, novecentos e dezoito reais e vinte centavos), a empre-
sa NEIDE CARLOS LAUER 29828974827 inscrita no CNPJ sob nº 
17.401.212/0001-83, localizada na Praça São João, nº55, centro, na 
cidade de Monte Aprazível – SP, CEP: 15150-000, venceu o Lote 02 
(Quiosque  05-Praça São João), valor mensal de 07 UFESP, ou seja 
R$223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), 
total de 12 meses R$2.685,48 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco 
reais e quarenta e oito centavos) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 07 de março de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL 
Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro de COMUL 
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma dos 
estacionamentos da Praça “Conego Laurentino Alvares” no largo da 
Matriz.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2022, ADJUDICO para a em-
presa  ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 29.699.377/0001-62, localizada na Rua Otávio I. Pardossi, nº 26, 
Domingos L. Vasconcelos na cidade de Tanabi– SP, CEP 15170-
000, que venceu a licitação no valor global de R$104.030,82 (cento 
e quatro mil, trinta reais e oitenta centavos), perfazendo o valor glo-
bal desta licitação em R$104.030,82 (cento e quatro mil, trinta reais 
e oitenta centavos) e HOMOLOGO o procedimento.

Monte Aprazível, 07 de março de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro de COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico Para Registro De Preços nº 018/2022; Processo 
nº 031/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR 
GLOBAL DO ITEM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS HORTIFRUTIGRANJEIRO, A SEREM DESTINADOS 
ÀS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO E RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA, AO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, QUE SERÁ USADO NO PERÍODO DE SEIS MESES.DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 21/03/2022 às 14:00hrs DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
21/03/2022 ÀS 14:30hrs no site www.licitacoes-e.com.br. EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br ou no www.licitacoes-e.com.br. DATA: 08/03/2022.PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código 
Civil brasileiro para habilitação de casamento:

EDUARDO LOPEZ e EMILIANA GONÇALVES DE SOUZA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, analista de sistemas, divorciado, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 22 de janeiro de 1980, filho de OSCAR LOPEZ GARCIA e 
de MARIA SOCORRO LOPEZ. Ela, de nacionalidade brasileira, projetista, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de julho de 1978, 
filha de VALDOMIRO CARLOS DE SOUZA e de IVANILDES APARECIDA 
GONÇALVES DE SOUZA. 

BRUNO CÉSAR CARDOSO e DEBORA GERMANO DE AGUIAR. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 14 de maio de 1984, filho de ALBERTO DE OLIVEIRA 
CARDOSO e de SIRLEI DONIZETI RICARDO CARDOSO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, empresária, solteira, nascida em Auriflama, SP, no dia 30 de 
dezembro de 1992, filha de LUIZ GONÇALVES DE AGUIAR e de CLEIDE 
GERMANO DE AGUIAR. 

MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA e NATÁLIA BERTI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, servidor público, solteiro, nascido em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 19 de maio de 1981, filho de MAURICIO PRADO DE 
ALMEIDA e de ELIANE SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, servidora pública, solteira, nascida em Itumbiara, GO, no 
dia 12 de março de 1987, filha de CÉLIO BERTI e de TERESA CRISTINA 
SILVA BERTI. 

LUCAS GODINHO DE SOUZA e POLIANA JERONYMO SIVETI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, nascido em Lucélia, SP, no dia 
20 de fevereiro de 1995, filho de JOSÉ CARLOS GODINHO DE SOUZA 
e de MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fisioterapeuta, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de 
janeiro de 1996, filha de ANTONIO CARLOS SIVETI e de LOURDES DE 
FATIMA JERONYMO SIVETI. 

VITOR HUGO MORAES MANCINI e IVANA KAROLINE PERIN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em Rio Branco, AC, 
no dia 11 de agosto de 1999, filho de NIVALDO DOMINGOS MANCINI e de 
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DE MORAES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
14 de outubro de 1999, filha de IVAN CARLOS PERIN e de ANA RITA GIOLI 
PERIN. 
  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 

1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 08 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de 
São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código 
Civil brasileiro para habilitação de casamento:

JULIANO DOMINGOS SOARES e JULIANA TONETTI MARTINASSO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, propagandista, divorciado, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 17 de agosto de 1981, filho de JOSÉ DOMINGOS 
SOARES e de SONIA REGINA SOARES. Ela, de nacionalidade brasileira, 
propagandista, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 
de fevereiro de 1980, filha de AIRTON ROQUE PALHARES MARTINASSO e 
de CLEIDE DOZOLINA TONETTI MARTINASSO. 

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA MENDES e ANGELA RIBEIRO DA 
COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido 
em Jales, SP, no dia 27 de março de 1987, filho de GERALDO UEZER 
MENDES e de CIRLENE OLIVEIRA DE ALMEIDA MENDES. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 12 de dezembro de 1984, filha de ANTONIO DE FÁTIMA DA COSTA 
e de TALMA RIBEIRO DA COSTA. 

KELTON ALLAN KAISER BARALDI DOS REIS e GABRIELLA CHAVES 
RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de abril de 1985, filho de JOSÉ 
WANDERLEI DOS REIS e de ELIANA MARA KAISER BARALDI. Ela, de na-
cionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em João Pessoa, PB, no 
dia 25 de novembro de 1986, filha de EDSON LEITE RIBEIRO e de MARIA 
DE FÁTIMA CHAVES RAMOS RIBEIRO. 

HENRIQUE PORTELA FREITAS e MICHELE CÂNDIDA FRIGÉRIO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, técnico de informática, solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia 15 de fevereiro de 1982, filho de IRSEO FREITAS e de 
SIDNEY IARA PORTELA FREITAS. Ela, de nacionalidade brasileira, psicólo-
ga, solteira, nascida em Ariranha, SP, no dia 21 de outubro de 1984, filha de 
JOSÉ ROBERTO FRIGÉRIO e de IZILDA CÂNDIDA TALPO FRIGÉRIO. 

ANDERSON JOSÉ PEREIRA e BEATRIZ DA SILVA FERNANDES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, coordenador comercial, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 29 de setembro de 1988, filho de AMARILDO 
JOSÉ PEREIRA e de CLÁUDIA REGINA SEMENSATTI PEREIRA. Ela, de 

nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 01 de março de 1989, filha de JESUS CARLOS FER-
NANDES e de VALDIRENE APARECIDA DA SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 07 de março de 2022.

David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca 
de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1726 do 
Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável em 
casamento:

FELIPE GUSTAVO DIAS DA SILVA e ANGÉLICA CRISTINA DE AN-
DRADE CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de janeiro de 1988, 
residente e domiciliado a Jorge Tibiriçá, Nº 3355, CENTRO, São José do 
Rio Preto, SP, filho de WLADIMIR OLAVO DIAS DA SILVA e de MARILU 
CRISTINA COSTA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida em José Bonifácio, SP, no dia 30 de novembro de 1988, residente 
e domiciliada a Jorge Tibiriçá, Nº 3355, CENTRO, São José do Rio Preto, 
SP, filha de ADALBERTO SILAS CARVALHO e de IVANETE APARECIDA 
DE ANDRADE CARVALHO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 07 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os preten-
dentes:
EDSON WAYNE DE OLIVEIRA e CAROLINE FELICIO DA COS-
TA, sendo ELE filho de JOSÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA e de MA-
RIA MARGARIDA DE SOUZA OLIVEIRA e ELA filha de MIGUEL 
CORRÊA DA COSTA e de SILVIA FELICIO GIMENES;
LUCAS CASTRO BARIA e BEATRIZ PONTES MIRANDA, 
sendo ELE filho de PAULO ROBERTO BARIA e de NORMA DE 
LOURDES CASTRO BARIA e ELA filha de KONATAS RODRIGO 
MIRANDA e de ROSILDA ROCIO PONTES;
WELLINGTON LUIZ SANTOS BORSATO e CAROLINE STEFA-
NIA DA SILVA, sendo ELE filho de VALDECIR ANTONIO RODRI-
GUES BORSATO e de EDNA APARECIDA DOS SANTOS e ELA 
filha de SILVIA MARA DA SILVA;
JOÃO CESAR DE ALEIDA GRANVILLE e CRISTIANE MOURA 
MAIA, sendo ELE filho de CARLOS CESAR GRANVILLE e de 
ISABEL FERNANDES DE ALMEIDA GRANVILLE e ELA filha 
de JOÃO MAIA FILHO e de SELMA MOURA MAIA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 08/03/2022.



Que maravilha 
A Polícia Militar de Rio Preto vai oferecer curso de defesa 
pessoal para vítimas de violência doméstica

Eu fico imaginando
com que cara o ex-tucano Geraldo Alckmin, agora no PSB,o-
lha para seus filhos e netos.

O atual presidente da Acirp
Kelvin Kaiser, concorre à reeleição no pleito marcado para o 
dia 28 de março 

O presidente da Casa de España
Nelson Lóes e a mulher Amelinha Casseb Loes,viajam em 
maio para a terra de seus ancestrais, a Galícia, no norte da 
Espanha.

João Luiz Bassan Faria
e a mulher Leda passaram o carnaval em Miami onde ele an-
tecipou as comemorações de seu aniversário .

Tem uma
velharada num dos clubes da cidade que está programando 
se afogar na piscina porque agora o clube contratou uma bo-
nita salva-vidas 

Victinho Homsi
aproveitou os feriados do carnaval e partiu de moto, com um 
grupo de amigos, para uma viagem  de 15 dias à Argentina.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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CHAMPA & CAVIAR

 PARLAMENTAR
Para usar uma expressão popular,”pau de galinheiro” é pou-
co para esse deputado estadual pelo Podemos, Arthur do 
Val, conhecido como Mamãe Falei,que teretetê aparecia por 
Rio Preto jantando nos endereços mais exclusivos da cidade, 
rodeado de amigos, que se tornou de hora para outra,nas re-
des sociais, uma figura odiosa  de um homem capaz de tudo.

NOVA LOJA
O prédio na esquina do Alarme, na Avenida Faria Lima, onde 
existia a loja de móveis Mazotti vai ser transformar numa 
loja da Noêmia Doces,com um food service completo, de vi-
nhos, queijos, doces e massas, além de enfeites para a casa. 

ANIVERSÁRIO I
Com um encontro à noite nos bares do centrinho da cidade,o 
cirurgião plástico rio-pretense Ivanzinho Rollemberg, inicia 
amanhã em Campos do Jordão,o festival de comemorações 
pelo seu aniversário de 35 anos,para o qual disparou 400 
convites.Na sexta-feira, a programação inicia-se de manhã 
com a prática de esportes, depois um sunset no castelo e 
à noite uma balada no Villa de Phoenix.No sábado,Yoga e 
meditação pela manhã e um pôr-do-sol na casa de Betinho 
Moraes, com DJ no meio da piscina. No domingo, passeio a 
cavalo pela manhã e tarde livre. Merci pelo convite.

MULHERES EXTRAORDINÁRIAS
Com o transcurso do Dia da Mulher,pretendo elencar um 
grupo de mulheres extraordinárias,gente  de expressão e 
lastro, conhecida e admirada pelos rio-pretenses. Preten-
do aqui,  focalizar mulheres criativas,competentes, talen-
tosas,inovadoras, ousadas e corajosas, mulheres pers-
crutadoras do futuro,que deixaram sua marca na História 
de nossa cidade,transformando problemas em inspiração 
e estão empenhadas em construir um Brasil melhor,aco-
modando-se,portanto,no lugar que lhes é destinado pela 
elite de profissionais.Matérias primas atraentes e desejá-
veis para disputar o mercado das commodities humanas,é 
o que não falta no universo de nossa cidade,num processo 
que mistura valor social,auto estima e soluciona problemas 
complexos.As mulheres aqui apresentadas,arejam o mer-
cado de trabalho e empurram o desenvolvimento.São mu-
lheres extraordinárias,inteligentes, inspiradoras, de estilo e 
guerreiras que vocês vão ver a partir desta edição.

LET DE SUNSHINE IN
Preocupada com os efeitos da pandemia do Covid -19, Elviri-
nha de Almeida Britto Gonçalves, resolveu cancelar a viagem 
que faria com amigos à Europa, para comemorar seu aniver-
sário por aqui mesmo.Sábado passado,fez uma festa deli-
ciosa na hora do almoço,na boate do Automóvel Clube,reu-
nindo um grupo de amigos, animados pelo DJ Formiga, tendo 
a vista encantadora  do rico cenário verde dos jardins.O bar 
Aperitivo do Automóvel Clube, onde o denso relvado, polvi-
lhado de plantas e flores e bordejado por bonitas arekas,en-
feitiça a alma até onde a vista abarca,é sempre um bálsamo 
até para os mais insensíveis. Esse jardim, habita com lugar 
de destaque os corações e mentes de muitos rio-pretenses,-
que curtiram ali sua infância,mostrando a extrema minúcia da 
mãe Natureza que,quando bem orquestrada pelas mãos do 
homem, transforma-se numa visão redentora de generosas 
dimensões, capaz de encher ainda mais os pulmões para  nos 
fazer sentir toda a alma deste pedacinho caipira e fazer um 
passeio risonho pela vida.Ali você não vê passarinho tossin-
do.A festa iniciou-se às 13 horas, com o céu incendiado pelos 
raios de sol e só terminou quando os efeitos do astro-rei es-
tavam mais apaziguados e o céu começava a garimpar estre-
las.Os convidados sentiram-se abençoados com a animação 
marcando território na pista de danças, até porque,entre as 
muitas qualidades de Elvirinha, está a esfuziante alegria.

CONVITE
Paulo Emílio Azevedo Marques integrou o grupo  do agro-
negócio que foi recebido no Palácio do Planalto, pelo presi-
dente Jair Messias Bolsonaro.Foi especialmente para con-
vidá-lo a participar da abertura da 24ª. edição do Rio Preto 
Country Bulls, que acontece de17 a 24 de julho.

PROFISSIONAL
O IMC- Instituto de Moléstias Cardiovasculares- foi vendido, 
todos sabemos e a multinacional que o adquiriu, está for-
mando um corpo clínico abrangente, além das especialida-
des ligadas ao coração, como era a proposta de sua gênese.E 
o médico urologista Carlos Benedito Verona,depois de ter se 
aposentado no Instituto de Urologia e Nefrologia, do qual é 
sócio,foi convidado e aceitou comandar a Urologia no IMC.

META
A meta da Diretoria Jesus Martin Neto, do Automóvel Clube, é 
chegar aos 1 mil sócios, na atual promoção sem taxa de joia 
e com mensalidade baixa. Já está nos 800 sócios. E a partir 
dos 1 mil sócios deverá mudar as regras e elevar conside-
ravelmente os preços.quem tiver intenção de ficar sócio do 
mais tradicional clube da cidade, que acelere.

FECHOU
Os bancos estão reduzindo seus custos operacionais apos-
tando na proliferação das operações online. A enorme agên-
cia do Unibanco no coração de Rio Preto, na esquina da Ber-
nardino de Campos com Silva Jardim, fechou suas portas.

BABY I
Nasceu dia 27 de fevereiro,mais um neto de Pedrinho e Sil-
vana Teixeira Leite Cury. É o Matteo, filho do empresário 
Arthur Borin e da enfermeira-chefe da UTI da cardiologia 
pediátrica do Hospital da Criança e da Mulher Lucy Monto-
ro,  Bruna Teixeira Leite Cury Borin.

MARRETA
Aquele prédio na General Glicério entre Delegado Pinto de 
Toledo e Rubião Jr ,que há muito tempo abrigou as Lojas It 
de Carlos Mardegan,esteve à venda durante muito tempo 
e ao que  PARECE deverá  ser reformado ou demolido.São 
quase 3 mil metros de construção, um filé mignon difícil de 
se encontrar hoje no centro da cidade. 

ANIVERSÁRIO III
Edson Pas, diretor do Jornal DHoje e Andrea Figueiredo 
programam festa para a comemoração dos 21 anos de sua 
filha Carol. Será um almoço dia 25 de junho na Fazenda 
Maracujá, da família Figueiredo.

ANIVERSÁRIO II
Florêncio Batista vai mesmo fazer sua festa dia 28 de maio, 
no bar da pérgula da piscina do Harmonia Tênis Clube. Será 
um almoço only for men, com a generosidade, marca re-
gistrada do anfitrião.

BABY II
Nasceu segunda-feira, o segundo neto de Mário e Solange 
Teso,desta vez um menino que recebeu o nome de João, É 
filho de Fábio e Stela Lania teso, que já tem a Luiza, primo-
gênita com três anos e meio.

BAILE DE GALA
Segundo minha colega Leonilce Pontini, colunista capixaba, 
com o avanço do Covid-19,o Copacabana Palace decidiu não 
realizar este ano seu baile anual de carnaval, uma  tradição 
de décadas, já interrompida no ano passado por causa da 
pandemia,. Para 2023, ano em que o hotel completará 100 
anos, está programando uma edição histórica do baile.

MULHERES EXTRAODINÁRIAS: Amelinha Freitas

MULHERES EXTRAODINÁRIAS : Mara Cristovan

A aniversariante na hora de apagar a velinha do alto de seus 
gloriosos 78 anos.

Elvirinha com a mãe, D. Josephina De Marco Britto, a filha 
Luciana de Marco Britto Gonçalves e o neto Luiz Fernando.

A hostess e sua filha Luciana com a psicóloga Regiane Silva 
e o marido Rafael Freire. 

CENTRO DE EVENTOS
Vocês não perdem por esperar:Rio Preto ganhará um dos 
maiores e mais modernos compl exos destinados a conven-
ções e congressos,com a reforma da Swift,que será dota-
do de tecnologia de ponta,com o que há de mais moderno 
no mercado. Esse projeto é a menina dos olhos do prefeito 
Edinho Araújo. Sob o comando da secretaria Municipal de 
Educação ,já está sendo destinada uma verba robusta para 
que aquele espaço, quando pronto, possa atrair os mais im-
portantes congressos e encontros de profissionais.


